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Sammanfattning 

Syfte: Att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med identifiering av depression 

hos vuxna och äldre inom primärvården. 

Metod: Data samlades in från nio intervjuer och analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Utifrån analysen presenterades följande fyra kategorier: ”Generella upplevelser”, 

”Svårigheter vid identifiering”, ”Faktorer som underlättar” och ”Nödvändiga 

förbättringsåtgärder”. De flesta av studiens deltagare arbetade mer eller mindre med 

identifiering av depression. De upplevde att identifieringen till största del gjordes i telefon 

men att själva diagnostiseringen var en läkaruppgift. Depression upplevdes som ett vanligt 

förekommande besvär inom primärvården och patienter i alla åldrar drabbades. Deltagarna 

upplevde att tidsbrist, brist på personalresurser och otillräcklig kunskap försvårade arbetet. 

Slutsats: Distriktssköterskorna upplevde arbetet med depression som både intressant och 

utmanande. Identifieringen skedde till stor del vid telefonrådgivning eller när patienterna kom 

till vårdcentralen/hälsocentralen av andra anledningar. Det kunde även ske vid utredning av 

somatiska symtom. Suicidriskeliminering upplevdes som en av de större delarna i arbetet. 

Distriktssköterskorna efterfrågade ytterligare kunskap, mer tid och bättre resurser som kunde 

underlätta. Det fanns också en önskan om ytterligare kompetens i form av en 

psykiatrisjuksköterska på varje vårdcentral. Författarna anser att ytterligare forskning kan vara 

av vikt för framtida förbättringsåtgärder.  

Nyckelord: Depression, omvårdnad, primärvård, distriktssköterska, identifiering, upplevelser 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Objective: To describe district nurses' experiences of working with identification of 

depression in adults and older people in primary care. 

Method: Data were collected from nine interviews and analysed by qualitative content 

analysis. 

Results: The analysis presented four categories: "General experiences," Difficulties in 

the identification” "Factors that facilitate" and "Necessary improvements”. Most of the 

participants in the study worked more or less with identification of depression. They 

felt that the identification mostly took place on the phone and that the actual diagnosis 

was a medical mission. Depression was perceived as a common disorder in primary 

care and patients of all ages were affected. Participants felt that the lack of time, lack of 

staff resources and inadequate knowledge hampered the work.  

Conclusion: The district nurses experienced the work with depression as both interesting and 

challenging. The identification was done mostly by telephone, or when patients came to the 

health centre for other reasons. It could also be done in the investigation of somatic 

symptoms. Suicide elimination was perceived as one of the major parts of the work. The 

district nurses demanded facilitating factors as more knowledge, more time and more 

resources. There was a desire for additional skills as a psychiatric nurse in each health centre. 

The authors consider that additional research may be of importance for further improvement.  

Keywords: Depression, nursing, primary care, district nurse, identification, experiences 
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Bakgrund  

Depression  

Enligt WHO lider 350 miljoner människor av depression. Det är en vanlig diagnos inom 

psykisk ohälsa (World Health Organization, 2012) och kännetecknas av ledsamhet, förlust av 

glädje och intressen, skuldkänslor, låg självkänsla, sömnsvårigheter, trötthet och försämrad 

koncentration (Ottosson, 2009; WHO, 2012). Någon gång under sin livstid kommer minst 15 

% av alla män och 25 % av alla kvinnor att drabbas av en depression som behöver behandling 

(Läkemedelsverket, 2006; Socialstyrelsen 2010). Enligt Läkemedelsverket (2006) lider 

ungefär 5 % av Sveriges befolkning av depression. 

Förändringar i stämningsläget sammanfattas i benämningen förstämningssyndrom (tidigare 

benämnt affektiv sjukdom). I begreppet ingår unipolär depression (sjuklig nedstämdhet) och 

bipolärt syndrom (sjuklig upprymdhet). Egentlig depression, återkommande kroniska 

depressioner och dystymi räknas som unipolär depression. I begreppet bipolärt syndrom ingår 

blandad episod, depression, mani och cyklotymi (Skärsäter, 2014). Risken att drabbas av 

förstämningssyndrom ökar med stigande ålder. Antalet symtom och symtomens 

svårighetsgrad avgör huruvida depressionen är lindrig, måttlig eller svår (Ottosson, 2009). 

 

Primärvårdens roll 

Patienter med diagnostiserad depression upplever själva att primärvården är en mycket viktig 

del i deras hälso- och sjukvård (Lester, Tritter & Sorohan, 2005). Depression är också en av 

de vanligast förekommande diagnoserna inom primärvården (Haddad et al., 2005). Bland de 

patienter som söker primärvård, där kroppsliga symtom (exempelvis smärta) kan förklaras av 

bakomliggande depression, blir uppemot hälften inte diagnostiserade (Skärsäter 2014; 

Socialstyrelsen, 2010). Kunskap om förebyggande åtgärder saknas i stor utsträckning trots att 

depressioner är mycket vanliga (Skärsäter, 2014). 

Vanligtvis upprättas den första sjukvårdskontakten för de drabbade i primärvården, där 

patienten söker hjälp för sina somatiska besvär (Gensichen et al., 2012; Socialstyrelsen, 

2007a). Socialstyrelsen skriver också att större delen av de som drabbas både söker vård och 

erhåller behandling inom primärvård (Socialstyrelsen, 2010). Enligt WHO (2012) kan de med 

komplicerad depression eller de som inte svarar på initial behandling vara i behov 

specialiserad vård. I andra fall kan primärvården diagnostisera och behandla patienterna. 
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Inom primärvården träffar vårdpersonalen patienter med många olika tillstånd och sjukdomar. 

En studie tyder på att detta kan öka deras förmåga att se en patients subtila symtom och 

identifiera symtom/mönster vid depression (Baik, Bowers, Oakley & Susman, 2008). Dock är 

primärvården begränsad när det kommer till att erbjuda en kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig vård vid dessa tillstånd. Det saknas bland annat resurser till samtalsbehandling, 

vilken är en vetenskapligt bevisad hjälp vid olika psykiska besvär. Det förekommer ofta att 

läkare ordinerar psykofarmaka, men studier visar brister vid diagnostisering och uppföljning 

av läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2007a).  

En viktig del inom primärvården är det sjukdomsförebyggande arbetet. Flera landsting 

rapporterar det som ett av de viktigaste områdena för primärvårdens utveckling. Primärvården 

försöker ständigt arbeta med förbättringsarbeten och de strävar efter en mer patientfokuserad 

vård (Socialstyrelsen, 2007a). En risk för succesiv försämring, långvarig sjukdom, 

återinsjuknande och ytterligare funktionsnedsättning uppstår om patienter med depression inte 

får adekvat behandling. Detta gäller särskilt vid de svårare tillstånden, där risk för suicid ökar. 

Det har visat sig ge goda effekter av att primärvården har stor tillgänglighet så att patienterna 

skyndsamt kan få en första bedömning (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Oavsett verksamhetsområde ska ett etiskt förhållningssätt prägla sjuksköterskors arbete. 

Arbetet ska utföras i enlighet med gällande författningar och bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskor ska även ha kompetens för att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005a). Sjuksköterskan har tillsammans med 

samhället ett ansvar för att inleda och främja insatser i syfte att tillgodose hälsa och sociala 

behov hos allmänheten. Detta anges i ICN:s etiska kod och gäller särskilt för sårbara grupper i 

befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Katie Eriksson (1988) skriver att vårdprocessen och vårdandet grundas på relationen mellan 

patient och vårdare – vårdrelationen. Den ska uppfylla etiska krav, grunda sig på kunskap och 

vara professionell. Eriksson beskriver vidare vårdandets idé och vårdprocessen samt menar att 

själva syftet med den är hälsa. Inom vårdprocessen sker aktiviteter och handlingar som har i 

syfte att stödja hälsoprocesser.  
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En del sjuksköterskor anser att det inte ingår i deras yrkesroll att ge råd till exempelvis äldre 

med depression. Andra anser dock att det är en mycket stor del i deras arbete att vara 

uppmärksam på äldres sjukdomssymtom (Waterworth, Arrol, Raphael, Parsons & Gott, 

2015). En studie från Storbritannien visar att en del sjuksköterskor inom primärvården ser 

depression som en förståelig reaktion på åldrande. Andra vill helst skicka patienterna till 

någon annan yrkesgrupp. Studien visar också att sjuksköterskor upplever bristande utbildning 

och dåligt stöd i arbetet kring patienter med depression. Endast få av studiens deltagare ansåg 

att de överhuvudtaget bör arbeta med dessa patienter utifrån den utbildning de har (Burroughs 

et al., 2006). Vissa sjuksköterskor inom primärvården anser att mer specialiserade 

yrkesgrupper ska ta hela ansvaret (Lester et al., 2005).  

 

Sjuksköterskors upplevelser 

En studie visar att distriktssköterskor blir mer och mer involverade i identifieringen av 

depression. Distriktssköterskor kan också ses som viktiga i stödet till den deprimerade 

patienten. De har generellt sett en positiv attityd till arbetet med depression och deras roll i 

behandlingen. Arbetet kan dock upplevas betungande (Haddad, Walters & Tylee, 2007). Att 

vården kring patienter med depression kan innebära svårigheter visas i ett flertal studier. 

Sjuksköterskor inom primärvården upplever att det kan vara svårt att prata med patienter om 

sjukdomen och att det också kan vara svårt att avgöra huruvida en patient är deprimerad eller 

inte (Burroughs et al., 2006).  

Ovanstående bekräftas i en annan studie. Där beskriver deltagarna svårigheter i att avgöra om 

patienterna drabbats av depression eller om de bara är på dåligt humör, ledsna eller ensamma 

(Waterworth et al., 2015). Att vårdpersonalen upplever det svårt att identifiera vilka som 

drabbats av depression visas också i en brittisk kvalitativ studie. De upplever att patienter inte 

vill prata om sina problem eller att de skäms för att en eventuell diagnos kan tyda på att de 

inte kan hantera sina liv (Murray et al., 2006).  

I en ovan omnämnd studie av Waterworth et al. (2015) beskrivs att depression kan upplevas 

som ett komplext problem. Resultatet visar också att sjuksköterskornas engagemang påverkas 

av kunskap och graden av intresse. Det är viktigt för sjuksköterskorna att kunna konsultera en 

engagerad läkare för att få stöd och expertkunskaper. Attityder hos andra yrkeskategorier kan 

göra deras problemlösning mer komplicerad. Sjuksköterskorna anser vidare att det är av vikt 

att fokusera på individen. De har mer kontakt/telefonkontakt med nedstämda patienter än 
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patienter med andra diagnoser. De ber också om tillåtelse innan de konsulterar en läkare kring 

deras tillstånd då sjuksköterskorna förstår att patienterna kan ha svårt att prata om vissa saker. 

Sjuksköterskor anser att tajmingen i deras arbete är viktig för att kunna se skillnader från gång 

till gång hos sina patienter. Patienterna behöver mycket tid och kan känna sig lättade när de 

får prata om sina problem. Patienterna pratar inte så mycket med sina läkare på grund av 

tidsbrist och att de inte vill vara till besvär. Tidsbristen anses även vara ett problem i 

sjuksköterskornas arbete.  

Även i en amerikansk studie framställs tidsbristen som ett problem. Där beskrivs också 

patienters motstånd till att söka hjälp, brist på användbara screeninginstrument och 

stigmatisering av psykisk sjukdom samt krångliga diagnossystem som hinder i 

sjuksköterskornas arbete (Burman, McCabe & Pepper, 2005). Sjuksköterskor upplever det 

också problematiskt att ha för få instanser att remittera patienterna till (Burman et al., 2005; 

Burroughs et al., 2006).   

I en studie av Haddad et al. (2005) framkommer att vissa sjuksköterskor anser sig ha en 

förmåga att påverka sjukdomens riktning. Sjuksköterskor i studien är också positiva till att 

vårda patienter med depression och upplever det givande att arbeta med patientgruppen. Det 

framkommer att både patienter och anhöriga ofta har frågor om depression och behandling. 

Vissa sjuksköterskor i studien känner sig dock otillräckliga i sin förmåga att möta och bedöma 

patienter med depression. Enligt Waterworth et al. (2015) upplevdes kontinuitet och att ha 

känt patienten en längre tid som viktigt. Det är av stor betydelse när varningssignaler eller 

förändringar i patientens beteende ska identifieras.  

 

Identifieringen 

Endast en liten del av de patienter som lider av depression identifieras av 

sjukvårdspersonalen. Detta gäller både vuxna och äldre patienter. Den bristande 

identifieringen av depression framkommer i en spansk studie där sjukvårdens identifiering 

och diagnostisering av depression undersökts. Enligt studiens resultat kan en orsak till 

utebliven diagnos vara att varken patienten själv eller sjukvårdspersonalen känner igen 

symtomen (Montesó-Curto, Ferré-Grau, Lleixà-Fortuño, Albacar-Riobóo & Lejeune, 2014). 

Brister i identifieringen av depression visas också i en studie där man undersökt faktorer som 

påverkar upptäckten av depression hos äldre patienter i primärvården. Patienternas 
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läkemedelsintag kan påverka huruvida depression identifieras eller inte (Pfaff & Almeida, 

2005). Svårigheter att upptäcka depression kan vidare orsakas av att patienten inte har en 

historia som knyter an till sjukdomen. Detta presenteras i en studie där författarna undersökt 

olika problem kring psykisk ohälsa i primärvården. Resultatet visar att det kan finnas 

svårigheter vid identifieringen av depression om patienten samtidigt har en fysisk sjukdom 

eller om denne nyligen varit med om något som orsakat ledsamhet. Studien beskriver också 

att det kan vara extra svårt att identifiera depression hos äldre (Russel & Potter, 2002). 

Stigmatiseringen och tron om att inget går att göra åt deras problem kan påverka äldres 

benägenhet att söka hjälp. De vill inte besvära sjukvårdspersonalen (Burroughs et al., 2006). 

En del äldre pratar helst inte om icke-medicinska problem och kan se psykiska symtom som 

en normal del i åldrandet. Samexisterande fysisk sjukdom kan också göra det svårt att 

identifiera depression (Murray et al., 2006).  

 

Problemformulering 

Depression är en vanligt förekommande sjukdom inom ramen för psykisk ohälsa. Patienter 

med depression söker sig ofta i första hand till primärvården. Många av dessa patienter blir 

aldrig identifierade eller diagnostiserade och symtomen förbises. Detta kan bland annat 

orsakas av att varken vårdpersonalen eller patienterna känner igen symtomen, att patienterna 

inte vill prata om sina besvär eller att faktorer som brist på screeninginstrument och 

stigmatisering av psykisk ohälsa försvårar identifieringen. En risk för succesiv försämring, 

långvarig sjukdom, återinsjuknande och ytterligare funktionsnedsättning uppstår om 

deprimerade patienter inte får adekvat behandling. För att förbättra identifieringen av 

depression hos vuxna och äldre i primärvården är det av vikt att belysa distriktssköterskors 

upplevelser kring arbetet.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med 

identifiering av depression hos vuxna och äldre inom primärvården. 
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Frågeställning 

Hur upplever distriktssköterskor inom primärvården arbetet med identifiering av depression 

hos vuxna och äldre? 

 

Metod 

Design 

Valet av design styrdes av studiens syfte och frågeställning (Henricson & Billhult, 2012). 

Författarna till denna empiriska studie valde en deskriptiv kvalitativ design då det genom 

denna metod ges möjlighet att få en ökad förståelse kring deltagares upplevelser (Polit & 

Beck, 2016).  

 

Undersökningsgrupp 

Författarna till denna studie valde att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Deltagarna i studien 

skulle vara distriktssköterskor i primärvården som arbetade på vårdcentraler och 

hälsocentraler. De skulle ha arbetat i respektive verksamhet i minst ett år när intervjuerna 

genomfördes. Svårigheter att hitta deltagare uppstod då flera av de tillfrågade enheterna hade 

hög arbetsbelastning och/eller pågående omorganisation. Tio distriktssköterskor valde att 

delta i studien och intervjuades. En av intervjuerna exkluderades då det visade sig att 

deltagaren inte hade arbetat ett år i berörd verksamhet. De som deltog i studien hade varit 

yrkesverksamma mellan ett och ett halvt till sjutton år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer är en metod som kan användas för att samla in kvalitativ data. Det är en lämplig 

metod för att studera personliga upplevelser. Data till denna studie samlades in genom 

semistrukturerade bandinspelade intervjuer. Denna typ av intervju innehåller öppna frågor 

som inte behöver ställas i samma ordning till alla deltagare. Som stöd under intervjuerna 

användes en intervjuguide med frågor (Danielson, 2012). För intervjuguide, se bilaga 1. 

De öppna frågorna efterföljdes av följdfrågor som gav deltagarna möjlighet att tala fritt om 
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det valda området (Polit & Beck, 2016). Intervjutiden varierade mellan 10-30 minuter. Innan 

intervjuerna påbörjades genomförde författarna en provintervju utifrån intervjuguiden.  

 

Tillvägagångssätt  

Författarna började med att kontakta verksamhetschefer på berörda vårdcentraler och 

hälsocentraler via telefon. Verksamhetscheferna fick då muntlig information om studien. Efter 

detta erhöll verksamhetscheferna ett brev med mer utförlig information (se bilaga 2) där de 

också gavs möjlighet att skriftligt godkänna studien. Brev med underskrift returnerades sedan 

till författarna. Författarna och verksamhetscheferna planerade tillsammans hur potentiella 

deltagare skulle informeras om studien. Därefter föreslog verksamhetscheferna vilka 

distriktssköterskor som kunde informeras och eventuellt delta i studien. Deltagarna erhöll ett 

informationsbrev (se bilaga 3) och intervjuer bokades via deras chefer eller direkt med 

deltagarna via mail och telefon. 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades deltagarna om de hade läst informationsbrevet och 

om de ville ha ytterligare information om studien. Deltagarna påmindes om att de när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan närmare motivering. Vid intervjuernas början 

förklarade författarna vad som i studien definierades som ”vuxna och äldre”. Det vill säga att 

intervjufrågorna berörde patienter över 18 år (vuxna) och patienter över 65 år (äldre). 

Intervjuerna spelades in och båda författarna närvarade vid alla intervjuer, där den ena 

intervjuade och den andra fungerade som observatör. På så sätt kunde observatören reflektera 

över eventuella följdfrågor under intervjuns gång.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett vetenskapligt arbete kräver en genomgående etisk reflektion. Detta gjordes för att öka 

studiens vetenskapliga värde (Kjellström, 2012). Grundläggande friheter och mänskliga 

rättigheter ska alltid beaktas enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. All vetenskaplig forskning ska utgå från tre etiska principer; välvilja, rättvisa och 

respekt för den mänskliga värdigheten (Polit & Beck, 2016). Forskningsintressen föregås av 

forskarens plikt att värna om deltagarens liv, värdighet, hälsa och privatliv (Sykepleierners 

Samarbeid i Norden [SSN], 2003). Författarna i denna studie gjorde forskningsetiska 

överväganden utifrån ovanstående principer. 
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Materialet i studien har hanterats konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet 

(Kjellström, 2012; SSN, 2003). För att avidentifiera deltagarnas intervjusvar har deras namn 

bytts ut mot nummer (SSN, 2003). Information om forskningens övergripande plan, syftet 

med forskningen och deltagarens frivillighet ska ges till varje deltagare (SFS 2003:460).  För 

att uppfylla det etiska informationskravet fick deltagarna både muntlig och skriftlig 

information inför intervjuerna. Deltagarna påmindes också om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätten att avbryta utan att ange skäl när som helst under studiens gång.  

Om deltagarna upplevde obehag eller oförutsedda biverkningar ansvarade författarna för att 

vid behov skjuta upp eller avbryta intervjun. Genom detta uppfylldes kravet kring deltagarnas 

säkerhet (SSN, 2003). Författarna hade innan studiens påbörjan genomfört en etisk 

egengranskning (se bilaga 4). Allt intervjumaterial har förvarats oåtkomligt för obehöriga. När 

studien är färdigställd och publicerad destrueras materialet. Efter avslutad intervju finns 

möjlighet att kontakta författarna för eventuella frågor eller reflektioner. Deltagarna har också 

möjlighet att läsa den färdigställda studien.  

 

Analys 

Författarna har tillämpat kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundman (2004). 

Kvalitativ innehållsanalys tillämpas vanligen vid analysering av utskrifter från inspelade 

intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2016). Analysen gjordes 

induktivt. Det innebär att utgångspunkten var innehållet i texten (Danielsson, 2012). Således 

analyserades textens manifesta innehåll. Författarna inledde analysen med att transkribera 

intervjutexterna noggrant för att sammanställa deltagarnas upplevelser. För att söka djupare 

förståelse av materialet lästes all data igenom vid ett flertal tillfällen (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Meningsenheter kondenserades under analysen för att göra texten mer lätthanterlig och för att 

behålla det väsentliga i innehållet. För att göra innehållet mer förståeligt abstraherades den 

kondenserade texten och försågs med koder (etiketter på meningsenheter) där innehållet 

beskrevs kortfattat. Dessa sammanfördes sedan till kategorier och subkategorier (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Analysens alla delar genomfördes av författarna tillsammans. 

För exempel ur analysens olika delar, se tabell 1. 
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Tabell 1. Utdrag ur analysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

När man sitter i 

telefon så har man 

inte mycket tid på 

sig att göra en 

bedömning 

Tidsbrist vid 

bedömning i 

telefon 

Tidsbrist Försvårande 

faktorer i 

omgivningen 

Svårigheter vid 

identifiering 

Våra psykologer är 

fullbokade hela 

tiden 

Fullbokade 

psykologer. 

Resursbrist Försvårande 

faktorer i 

omgivningen 

Svårigheter vid 

identifiering 

… och en del 

ringer ju och säger 

det rakt ut: 'Jag är 

deprimerad. Jag 

mår inte bra!' 

En del säger rakt ut 

att de är 

deprimerade 

Tydlig sökorsak Underlättande 

faktorer hos 

patienten 

Faktorer som 

underlättar arbetet 

Patienterna ringer 

ofta till oss i ett 

annat ärende, och 

då kan det komma 

fram att de inte mår 

riktigt bra. 

Andra sökorsaker 

kan leda till 

identifiering av 

depression. 

Andra sökorsaker Kontaktorsaker och 

varningssignaler 

Generella 

upplevelser 

 

Resultat 

Resultatet i denna studie redovisas utifrån de fyra kategorier som arbetades fram under 

analysen; ”Generella upplevelser”, ”Svårigheter vid identifiering”, ”Faktorer som underlättar” 

och ”Nödvändiga förbättringsåtgärder”. Under varje rubrik presenteras de subkategorier som 

beskriver distriktssköterskornas upplevelser av arbetet med identifiering av depression hos 

vuxna och äldre inom primärvården. Av de som deltog i studien hade fem av nio kännedom 

om att deras verksamhet hade ett aktuellt och etablerat instrument för identifiering av 

depression. Endast en av deltagarna använde själv något skattningsinstrument. Övriga 

deltagare uppgav att instrumentet användes av läkare, kuratorer och psykologer. 

 

Generella upplevelser  

Deltagarnas upplevelser varierade utifrån arbetslivserfarenhet, vilken roll/vilka 

arbetsuppgifter de hade och vilken vårdcentral/hälsocentral de arbetade på. Gemensamt för 

alla deltagare i studien var att de med jämna mellanrum arbetade med identifiering av 

depression. Arbetet upplevdes både intressant och utmanande. Det fanns en vilja att hjälpa 

och prioritera patientgruppen. Det upplevdes också att patienterna var tacksamma för att 

identifiering gjordes. 
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Arbetets innehåll och ansvarsfördelning 

De flesta distriktssköterskorna upplevde att den största delen av identifieringen gjordes i 

telefon. Utifrån kontaktorsak bedömdes allvarlighetsgrad för att möjliggöra beslut om vidare 

åtgärder. I de flesta fall bokades läkarbesök eller besök till kurator och psykolog. Hänvisning 

till specialistvård (psykiatrin) kunde också förekomma. Distriktssköterskorna ansåg att de inte 

ansvarade för att sätta någon diagnos utan bara att hänvisa patienten rätt i vårdkedjan. Ibland 

var det dock svårt att bedöma om patienten var i behov av läkarkontakt. En del upplevde att 

de även träffade patienterna på mottagningen. De kunde komma både bokade och icke 

bokade. Andra upplevde att de enbart hade telefonkontakt med patienterna.  

”… det är mest läkarna som träffar dom patienterna, vi träffar dom liksom aldrig. Det är mest 

i telefon vi fångar upp dom och så bokar vi ett läkarbesök”(2) 

Diagnostisering och behandling sågs genomgående som en läkaruppgift. I arbetet upplevde 

distriktssköterskorna att de hade ett bra samarbete med läkare och andra yrkeskategorier. Det 

fanns oftast någon att rådfråga. I de flesta av distriktssköterskornas arbete ingick 

suicidriskeliminering för att utesluta suicid- och självskaderisk. Det upplevdes som en viktig 

del i arbetet och de ställde frågor till patienterna om eventuella suicidtankar och suicidplaner.  

”men det är klart, asså om det skulle hända något, att någon gick härifrån direkt och tog 

självmord och så, då är det ju allvarligt”(1) 

”… det är jätteviktigt att man identifierar sådana personer i tid”(1) 

”… är det en självmordsbenägen patient det här? Finns det några riskfaktorer eller finns det 

några skyddsfaktorer? Och man kan identifiera det då, då är det mycket vunnet…”(4) 

Deltagarna upplevde att depression och suicid var ett känsligt ämne att tala om. Trots detta 

blev de flesta patienterna lättade när frågan lyftes. Att inte ställa frågor kring suicid upplevdes 

trigga patienterna i större utsträckning än att faktiskt ställa frågor.  

”Men ibland har det faktiskt slutat med att patienter har tagit livet av sig också fast man inte 

haft en aning om det. Dom har kamouflerat så väl…”(4) 

Vid besök på mottagningen kunde direkta åtgärder vidtas när patienterna uttalade konkreta 

suicidplaner. 

”Det är klart att det är stor skillnad om någon uttryckligen säger att dom kommer att ta livet 

av sig, för då får dom ju inte gå härifrån utan då får dom ju åka upp på akutpsykintag. Så är 

det ju”(1) 
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Kontaktorsaker och varningssignaler 

Vissa patienter berättade direkt att de kände sig nedstämda och deprimerade. Dock kunde 

identifieringen ofta ske när patienterna sökte vård för andra orsaker. Antingen ett annat 

konkret besvär eller fysiska symtom som kunde härledas till patienternas psykiska mående. 

”Dom ringer till oss oftast i ett annat ärende, och sen kanske man får möjlighet att prata 

några ord om nånting annat och då kan det ju komma fram att… ja… jag mår inte riktigt bra 

på grund av…”(6) 

Patienterna kunde också beskriva en orkeslöshet och en oförmåga genomföra 

vardagsaktiviteter. Somatiska symtom som kunde beskrivas var bland annat oklar smärta, 

viktnedgång och yrsel. Andra exempel var huvudvärk, utmattning, dålig aptit och 

hjärtklappning. 

”… de kan ju komma in och ehm…ha andningssvårigheter eller ha hjärtklappning…det kan 

det ju vara.. men då blir det ju ofta så att.. ja men man tar ju ett EKG och… pratar lite med 

dem och så kan man ju ha nån misstanke men då går man ju alltid till läkaren och hör”(2) 

Det fanns även andra situationer där identifieringen kunde ske sekundärt. Exempelvis när 

patienterna var inbokade för blodtryckskontroll på mottagningen. Diskussion kring 

levnadsvanor kunde också leda till identifiering av depression. Det var vanligt att patienterna 

upplevde stress i sitt arbete, blev sjukskrivna och inte orkade komma tillbaka. Det hände även 

att patienter kunde söka för depression men att det sedan visade sig handla om ett fysiskt 

besvär. Det ansågs viktigt att utesluta fysisk orsak. 

”… Och sen kan det vara dom som är deprimerade. Att man kan få en depression av att man 

har ett för lågt blodvärde som inte upptäcks i tid till exempel…”(8) 

Många patienter som sökte vård hade aldrig haft en depression tidigare och visste inte vad det 

var. Andra var mycket pålästa. Arbetet fick anpassas utifrån vilka kunskaper och erfarenheter 

patienterna hade. För en del patienter var det en ny upplevelse och då fick arbetet anpassas 

efter det. Det upplevdes viktigt att vara lyhörd och läsa av patienterna innan frågor ställdes. 

Patienterna var individuella och hade olika behov. För en del var det tillräckligt att veta att de 

skulle få hjälp och att någon lyssnade. Samförstånd och att komma fram till ett resultat 

tillsammans med patienterna upplevdes vara det bästa. Deltagarna upplevde att depression var 

vanligt förekommande inom primärvården och att det drabbade patienter i alla åldrar. En av 

deltagarna ansåg att det var lika många som mådde psykiskt dåligt som fysiskt samt att det 

ökade hela tiden. 
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”Det är ju alla ålderskategorier egentligen. Det är ju från arton-tjugi som ringer och mår 

väldigt dåligt. Och sen kan det ringa nån som är sjuttiofem…och må minst lika dåligt.”(6) 

Depression upplevdes vara mer accepterat hos yngre. De hade lättare att prata om det och var 

mer benägna att söka hjälp. Vidare upplevdes att psykisk ohälsa hos äldre tidigare inte belysts 

på samma sätt som hos yngre samt att sjukdomsorsaken kunde skilja mellan dem. Hos äldre 

kunde ensamhet och förlust av en närstående orsaka depression medan det hos yngre istället 

kunde orsakas av krav från omgivningen. De yngre kunde se det som ett misslyckande att inte 

leva upp till alla krav. 

”… Men, jag uppfattar många yngre att de är… de ska vara där uppe liksom att är det ”är 

jag inte där uppe då är det nåt fel på mig och.. jag orkar liksom inte, jag blir så..”(7) 

Distriktssköterskorna upplevde att det generellt sett var lättare att prata om depression och 

annan psykisk ohälsa än tidigare. Det var också lättare att prata om det när patienterna redan 

hade diagnostiserats med exempelvis bipolär sjukdom eller depression och var öppna med 

sina sjukdomar. De kände sig själva och sin sjukdom väl. Dock fick distriktssköterskorna 

ibland anpassa och planera arbetet annorlunda kring patienter med bipolär sjukdom eller 

personlighetsstörning. Patienterna kunde bland annat ha svårt att ta till sig den information 

som distriktssköterskorna ville förmedla. De flesta av studiens deltagare upplevde dock att de 

inte arbetade med olika typer av depression i någon större utsträckning. 

”Jag är dålig på olika typer av depression. Ehm…för min del så jobbar jag inge olika med 

det. Alltså jag… jag är ju den som är i första hand första kontakten och…med den personen 

som eventuellt… ja är deprimerad. Å då liksom eh…ser man ju inte riktigt för va det är för typ 

av depression utan så…den biten tas ju hos en kurator eller psykolog eller hos doktorn”(8) 

 

Svårigheter vid identifiering 

Under intervjuerna framkom vissa svårigheter som upplevdes påverka arbetet. En del av 

deltagarna beskrev arbetet som jättesvårt och att många patienter inte fångades upp. 

 

Försvårande faktorer i omgivningen 

Distriktssköterskorna upplevde att patienterna ofta bokades till dem av andra anledningar. De 

allra flesta upplevde att det var svårast när identifieringen skulle göras i telefon. Där blev 
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samtalen inte så djupa, distriktssköterskorna hade inte patienten framför sig och det var svårt 

att bedöma allvarlighetsgrad.  

”Jag kan tycka det är svårt när man sitter i telefon och dom mår jättedåligt och känner 

kanske att dom inte vill leva längre eller liksom har suicidtankar eller sådär…för då är ju 

frågan… hur länge kan dom vänta, vart dom ska vända sig, om dom ska åka direkt in på 

sjukhus eller om dom ska hit och hur pass fort dom ska komma. Det kan jag tycka är svårt”(2) 

Brist på tid orsakade också svårigheter i telefon. Samtalen fick bara ta ett visst antal minuter 

och det var svårt när patienterna mådde dåligt och hade behov av att prata längre. 

Mottagningsbesöken gav inte heller tillräckligt utrymme för längre samtal. 

”Bara att lägga en hand på någons axel kan vara en utlösande faktor, och kan resultera i ett 

40 minuters samtal”(3) 

Trots tidsbristen försökte distriktssköterskorna ge patienterna den tid som behövdes. 

Resursbrist när det gällde personal upplevdes också som ett stort problem. Depression 

negligerades inte men bristen på personalresurser försvårade arbetet. Psykologer och kuratorer 

var fullbokade flera veckor framåt, vilket kändes problematiskt när patienterna behövde snabb 

hjälp.  

”Jag menar om man mår jättedåligt, vill man ju komma inom närmsta veckan i alla fall”(8) 

”´Ja bara jag får en tid´, bara man får veta att nån kommer ta hand om mig nu när jag tagit 

det här steget och ringt”(8) 

”Får man den första kontakten då kanske det till och med är så att man inte behöver nån mer 

kontakt”(3) 

Om patienterna inte kunde få en tid på en gång kunde problemet försöka lösas genom 

diskussion med läkare. 

 

Försvårande faktorer hos distriktssköterskan 

Känsla av att inte ha tillräcklig kunskap för bemötande och bedömning var ett annat problem. 

”… För det är otroligt svårt å, å göra en bedömning där när man inte är eh… alltså när man 

inte kan riktigt. Jag är ju inte utbildad psykolog eller kurator eller läkare på det sättet satt… 

det ska ju vara väldigt tydliga signaler.”(6) 
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Försvårande faktorer hos patienterna 

Distriktssköterskorna upplevde ofta att patienterna kunde ha flera sjukdomar samtidigt. 

Samsjukligheten kunde försvåra arbetet på olika sätt.  

”Det är sällan det bara är en enbart depression utan det finns ju lite andra saker också. Det 

finns ju ångest och det kan ju finnas någon diagnos i bakgrunden också”(4) 

”Här på vårdcentralen träffar vi ju svårt sjuka patienter, och de kan vara deprimerade på 

grund av sjukdomen”(3) 

”…Alltså ibland kan det ju vara att de har mycket sjukdomar, att de kanske har psykiska 

besvär och sådär så att ibland kan det ju bli väldigt komplext”(5) 

Det var vanligt att patienterna även hade panikångest – då var det svårt att avgöra vad som var 

vad. När deltagarna inte hade träffat patienterna tidigare var det också svårt att avgöra vilka 

frågor som kunde ställas utan att förvärra patienternas mående. Det var svårt att veta vilka 

”ömma punkter” patienterna kunde ha. Vissa patienter kunde ha svårt att få fram sanningen 

kring sitt mående och de skämdes över kontaktorsaken. En del patienter ville heller inte inse 

hur dåligt de mådde och det kunde behövas flera besök för att de skulle komma till insikt. 

”… Ibland kan det krävas flera besök innan det kommer fram, att dom måste få fundera på det 

själv, hemma själv så där”(8) 

Förnekelse och brist på acceptans hos patienterna själva kunde försvåra arbetet. De kunde 

ibland även rygga tillbaka när ämnet kom på tal. 

”Det är ju alltid svårt liksom när dom inte själva accepterar att dom kanske är deprimerade 

eller mår dåligt”(8) 

Det kunde också vara svårt när de själva inte såg sambandet eller letade efter en fysisk orsak 

till symtomen. 

”… Man har ju dom här skattningsinstrumenten, eh och… ibland så är det ju så att det 

patienten kanske inte är riktigt ärlig heller när dom fyller i det hära.. eh, och man kan ju 

liksom se att ehm, att det blir… ibland så ser man ju på patienten att dom mår dåligt och då 

kanske inte alltid överensstämmer med skattningsformuläret heller”(4) 
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Faktorer som underlättar arbetet 

Praktiska förhållanden och samarbete 

På en av arbetsplatserna fanns ett psykosocialt team med en KBT-utbildad distriktssköterska, 

läkare, kurator och psykolog. Tillgången till teamet och att kunna hänvisa till en annan 

yrkesgrupp upplevdes som en stor fördel i arbetet. 

” Å då har vi ett psykosocialt team som fungerar jättebra som… då kan vi boka en telefontid 

till dom eller att vi pratar med dom eller så, så kontaktar dom patienten då osså har dom ett 

bedömningssamtal”(8) 

Det underlättade också om patienterna redan träffat en läkare. 

Vidare beskrev deltagarna att fysiska möten med patienterna gjorde arbetet enklare. Det 

kunde exempelvis vara när de hade patienterna hos sig för blodtryckskontroll eller någon 

annan kontaktorsak. Ett fysiskt möte gav en helt annan kontakt och gjorde det enklare att 

fånga upp patienterna. 

 

Underlättande faktorer hos distriktssköterskan 

Deltagare som hade gått någon form av KBT-utbildning upplevde att identifieringen blev 

lättare. Det upplevdes också enklare att samtala med patienterna efter utbildningen.  

Lång arbetslivserfarenhet var en annan stor fördel och något de lärde sig av.  

”...man känner sig ganska trygg om man har jobbat i 15-16 år som distriktssköterska så man 

vet ju…”(5) 

Några deltagare upplevde arbetet som enkelt och de visste hur de skulle gå till väga vid olika 

situationer de ställdes inför. 

 

Underlättande faktorer hos patienterna 

Deltagarna upplevde det lätt att identifiera depression när patienterna själva uttryckte att de 

kände sig nedstämda. 

”… och en del ringer ju och säger det rakt ut. ´Jag är deprimerad. Jag mår inte bra!´”(6) 
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Ofta berättade också patienterna hur de mådde när de fick en rak fråga. Andra förenklande 

faktorer kunde vara att patienterna öppet visade känslor både i telefon och på mottagningen. 

Ibland var de även sköra i sitt beteende och orkade inte svara på frågor. 

”Och sen när man har en patient inne på rummet som… gråter och visar det öppet så är det 

ju också lätt att identifiera”(9) 

Det kunde också vara en fördel för identifieringen om patienterna hade varit deprimerade 

tidigare och kände igen symtomen. 

 

Nödvändiga förbättringsåtgärder 

De flesta av deltagarna hade förslag på förbättring medan några ansåg att den kunskap och de 

resurser som fanns var tillräckliga. Flertalet deltagare efterfrågade riktlinjer för arbetet. De 

ville också ha bättre instrument i form av exempelvis skattningsskalor eller frågor att utgå 

ifrån. 

”…för att underlätta för läkarna kan ju vara hur vi ska fånga upp dem..att de kanske kan 

komma till oss först, men då ska det ju finnas tydliga riktlinjer och kanske skattningsskalor 

och man ska få utbildning för det”(2) 

Skattningsformulär efterfrågades särskilt till arbetet med suicidriskbedömning. Vidare 

efterfrågades mer utbildning av all personal. Andra förbättringsområden kring identifieringen 

berörde tidsbrist, dåliga resurser och för låg kompetens. 

”För vi har ju faktiskt stora problemet att vi inte har läkare, eh tillräckligt mycket läkare på 

plats”(8) 

”Det skulle vara fler psykologer och kuratorer”(7)  

”Nu har ju vi jättemånga här som kan ta hand om alla som har fysiska besvär. Det skulle vara 

lika många till kan jag tycka som hanterar dom med psykiska besvär”(8) 

Något som flera deltagare föreslog var att det skulle finnas en psykiatrisjuksköterska eller en 

psykiatriutbildad distriktssköterska på varje vårdcentral. Denna skulle kunna inrikta sig på 

den aktuella patientgruppen. Som tidigare nämnts hade en av de aktuella vårdcentralerna ett 

psykosocialt team. Detta var något som även andra önskade till sina arbetsplatser. Bristen på 

tid och behovet av att utöka tidsresurserna påtalades flera gånger under intervjuerna. 

Deltagarna hade brist på tid både i telefon och på mottagningen. 
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”Också är det ju den här sexminutersregeln då, är ju också väldigt svår då att hålla om 

man… för det märker man ju redan nu när vi har vissa patienter som ringer. Det går ju inte 

om någon ringer och berättar att en anhörig har avlidit hastigt… så går det ju inte att säga: 

´Ja bra, nu har sex minuter gått, hejdå ha det så bra!´”(6) 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

De flesta deltagarna i studien arbetade mer eller mindre med identifiering av depression och 

upplevde arbetet som både intressant och utmanande. De ansåg att identifieringen till största 

del gjordes i telefon men att själva diagnostiseringen var en läkaruppgift. 

Distriktssköterskornas arbete innefattade bland annat suicidriskeliminering och ett samarbete 

med andra yrkeskategorier ansågs viktigt. Deltagarna upplevde att patienternas kontaktorsaker 

varierade och kunde vara av både psykisk och fysisk karaktär. Det fanns även vissa 

varningssignaler som gjorde att distriktssköterskorna misstänkte att patienterna var 

deprimerade, bland annat utmattning och dålig aptit.  

Arbetet fick anpassas efter patienternas kunskaper och erfarenheter. Depression upplevdes 

som ett vanligt förekommande besvär inom primärvården och patienter i alla åldrar 

drabbades. Deltagarna upplevde att tidsbrist, brist på personalresurser och otillräcklig kunskap 

försvårade arbetet. De upplevde också att arbetet underlättades av att fysiskt träffa patienterna 

istället för att ha kontakt med dem via telefon. Andra underlättande faktorer kunde vara att 

distriktssköterskorna hade utbildning i KBT och att patienterna tydligt uttryckte symtom på 

depression. För att förbättra arbetet efterfrågade deltagarna tydliga riktlinjer och att varje 

vårdcentral skulle ha en psykiatriutbildad distriktssköterska. 

 

Resultatdiskussion 

Identifieringen kunde ofta ske när patienterna sökte vård för andra symtom. Deltagarna 

nämnde flertalet somatiska symtom som enligt dem var varningssignaler för depression. Det 

kunde röra sig om huvudvärk, utmattning och viktnedgång. Enligt Eriksson (1994) kan en 

människas lidande uttryckas på många olika sätt. Människan kan behöva omvandla sitt 

lidande när det behöver uttryckas mer påtagligt men är svårt att förmedla i tal. Lidandet kan 

då omvandlas till observerbara uttryck som ångest, smärta eller andra fysiska tecken. 
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Upplevelser kring fysiska varningssignaler presenterades i en studie med syfte att identifiera 

varningssignaler för att tidigt kunna upptäcka depression och bipolär sjukdom. I studien 

beskrevs bland annat migrän/huvudvärk, trötthet och IBS som tidiga tecken på nedstämdhet. 

Författarna drog också slutsatsen att flertalet varningssignaler, särskilt somatiska symtom, kan 

vara en indikering för att initiera en medicinsk diagnostiseringsprocess (Castellini et al., 

2016). Som nämnt i denna studies bakgrund beskriver även Gensichen et al. (2012) och 

Socialstyrelsen (2007a) att patienterna ofta söker vård för sina somatiska symtom. 

För att förbättra arbetet kan det vara av vikt att säkerställa att symtom som dessa tas på allvar 

och inte förbises vid första vårdkontakten. Distriktssköterskorna efterfrågade riktlinjer kring 

arbetet och endast en av dem uppgav att denne använde någon form av screeningdokument 

för identifiering. Det finns även studier som påvisat brist på användbara screeningdokument 

(Burman et al., 2005). Att etablera användning av ett aktuellt screeningdokument skulle kunna 

underlätta distriktssköterskornas arbete och ge stöd när varningssignaler som de ovan behöver 

utredas och fångas upp. 

En studie av Dutton et al. (2004) är ett exempel på forskning som visat att screening fungerat 

bra i primärvården. Studiens syfte var att undersöka effektiviteten hos bedömningsverktyget 

BDI-II, som mäter förekomst och grad av depressiva symtom. Ju fler poäng patienten fick 

utifrån testet desto allvarligare var depressionen. Resultatet visade att deprimerade patienter 

fick betydligt högre poäng i testet jämfört med icke deprimerade patienter. 

Bedömningsverktyget hade också visat sig ha god reliabilitet och validitet. 

Enligt resultatet arbetade de flesta av distriktssköterskorna med suicidriskeliminering. Det var 

också till detta område som skattningsformulär/screening särskilt efterfrågades. I en studie av 

Uebelacker, German, Gaudiano och Miller (2011) har screening kring suicidrisk visat sig vara 

effektivt i primärvården bland annat i en amerikansk studie som berör screeningdokumentet 

PHQ-9. Bedömningsverktyget var vanligt förekommande i primärvården. Syftet med studien 

var att utvärdera känslighet och träffsäkerhet hos PHQ-9 jämfört med strukturerade intervjuer. 

Deltagarna var patienter med tydliga symtom på depression. Utifrån resultatet kring 

känslighet och träffsäkerhet drogs slutsatsen att regelbunden användning av PHQ-9 kan vara 

användbart i primärvården för att identifiera patienter med självmordsrisk, som annars inte 

hade blivit identifierade. 
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Att komplettera samtal med frågeformulär rekommenderas av SBU. I en rapport om 

diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom konstaterade SBU att det kliniska 

samtalet är otillräckligt och behöver kompletteras med strukturerade/semistrukturerade 

frågeformulär eller andra hjälpmedel (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2012a). I en rapport från Socialstyrelsen konstaterades också att en ökad användning av 

diagnostiska instrument samt ett införande av utarbetade vårdprogram kring psykisk ohälsa är 

av betydelse (Socialstyrelsen, 2007b). 

Enligt resultatet föreslog en deltagare att patienterna kanske kunde träffa en distriktssköterska 

i första hand, för att underlätta för läkarna. Till detta efterfrågades bland annat tydliga 

riktlinjer och skattningsskalor. Därav kan det antas att det skulle underlätta för läkarna om 

även distriktssköterskor kan genomföra screening. Forskning har dessutom visat att just 

sjuksköterskans roll kan förbättra upplevelser och andra aspekter i vården av patienter med 

depression inom primärvården.  

I en studie av Scanlan, Smart, Gregory, Armstrong och Parks (2006) framkom att 

sjuksköterskans samtal med patienterna ledde till bättre kontinuitet i vården och mindre 

tidspress vid besöken. Patienterna uppskattade också att samtalen med sjuksköterskan 

fokuserade mindre på den medicinska behandlingen än vid samtalen med läkare, som till 

största del upplevdes handla om läkemedelsbehandlingen. 

Utifrån detta kan det vara en fördel om distriktssköterskor i större utsträckning träffar/har 

kontakt med patienterna. Enligt Haddad et al. (2007) blir distriktssköterskor allt mer 

involverade i identifieringen av depression och de kan ses som viktiga i stödet till den 

deprimerade patienten.  Enligt Waterworth et al. (2012) skapas kontinuitet av att 

distriktssköterskorna träffar patienterna flera gånger, vilket är av stor betydelse när 

varningssignaler eller förändringar i patientens beteende ska identifieras. Eriksson (1988) 

skriver att kontinuitet i vårdrelationen är viktigt oavsett vårdprocessens längd. Vårdrelationen 

utgör dessutom kärnan i både patientanalys, prioritering och vårdhandling. En förutsättning 

för en fungerande vårdprocess är att vårdrelationen fungerar. Annars reduceras vårdprocessen 

till att endast handla om utförandet av ett antal uppgifter.  

Deltagarna i studien upplevde att patienterna sällan var enbart deprimerade. Samsjuklighet 

förekom med andra fysiska och psykiska sjukdomar. De kunde också ha en svår sjukdom som 

i sin tur orsakade depression. Samsjukligheten gjorde arbetet mer komplext. Det kan tänkas 

vara av vikt att satsa extra resurser på arbetet med identifiering av depression hos svårt sjuka 
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patienter. En studie kring depression och patienter med långvariga sjukdomstillstånd gjordes i 

Storbritannien. Studiens syfte var att identifiera och utforska hinder för att upptäcka och 

hantera depression inom primärvården hos patienter med diabetes och kranskärlssjukdom. 

Hinder uppstod bland annat när vårdpersonal tillsammans med patienterna såg depression som 

en vanlig och förståelig följd av förluster relaterade till långvarig sjukdom. Depression vid 

långvarig sjukdom normaliserades ofta, vilket snarare förstörde än underlättade ytterligare 

bedömning och hantering (Coventry et al., 2011). Även Russel och Potter (2002) har beskrivit 

att det kan finnas svårigheter vid identifieringen om patienten samtidigt besväras av en fysisk 

sjukdom. 

I resultatet kring nödvändiga förbättringsåtgärder föreslår flera av studiens deltagare att det 

bör finnas en psykiatrisjuksköterska eller en psykiatriutbildad distriktssköterska på varje 

vårdcentral. En av de berörda vårdcentralerna i studien hade ett psykosocialt team, vilket 

deltagare från andra vårdcentraler önskade som en förbättringsåtgärd. Liknande förbättringar 

har föreslagits av SBU. Enligt en av deras utredningar är det en effektiv 

implementeringsstrategi att förstärka primärvårdsorganisationen med en person som ansvarar 

för kontinuerlig kontakt och stöd med deprimerade patienter. Denna skulle exempelvis kunna 

vara en sjuksköterska med specialkompetens. Åtgärden kan kombineras med att vårdteamet 

utbildas (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012b). 

Ytterligare ett förbättringsförslag från studiens deltagare var att all personal skulle utbildas 

inom området. Några deltagare upplevde att kompetensen var för låg. Även tidigare forskning 

har visat att sjuksköterskor upplever bristande utbildning och dåligt stöd i arbetet kring 

patienter med depression (Burroughs et al., 2006). Socialstyrelsen föreslår att de yrkesgrupper 

(med lämplig grundutbildning) som möter vårdsökande med psykosocial ohälsa i 

primärvården bör få en av landstingen utarbetad fortbildning. Utbildningen bör ha en 

gemensam grund och mer specialiserade avsnitt som berör behov hos utlandsfödda, äldre, 

barn och unga. Socialstyrelsen bedömer också att fortlöpande handledning bör erbjudas till 

personalen (Socialstyrelsen, 2007b). 

Problem med bristande personalresurser och tidsbrist var något som återkom i intervjuerna. 

Även i studier i bakgrunden beskriver tidsbrist som ett problem i arbetet (Burman et al., 2005; 

Waterworth et el., 2015). Författarna anser att det kan vara svårt att åtgärda dessa brister 

enbart direkt på arbetsplatsen och i organisationen. Troligen krävs även ekonomiska och 

politiska åtgärder på makronivå. 
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Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med 

identifiering av depression hos vuxna och äldre inom primärvården. En kvalitativ ansats ger 

möjligheten att samla in data kring upplevelser, attityder och erfarenheter kring ett i förväg 

bestämt område (Polit & Beck, 2016). Intervjuer är en lämplig metod för att studera 

personliga erfarenheter (Danielson, 2012).  

För att stärka resultatets tillförlitlighet och för att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens 

giltighet och överförbarhet, har författarna gjort en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och analys. Författarna har också försökt att belysa de omständigheter som 

bildar kontext för studien samt presenterat ett flertal citat från de olika intervjuerna (Lundman 

& Graneheim, 2012). Intervjusvar och fakta som framkom under intervjuerna var likartade 

trots att deltagarna hade olika erfarenhet av arbetet. Möjligen kan svaren ha påverkats av 

stress då distriktssköterskorna intervjuades på arbetstid. Trots detta försökte författarna 

genomföra intervjuerna så lugnt och metodiskt som möjligt.  

Att distriktssköterskorna kunde intervjuas på arbetstid var troligen också en fördel för 

rekryteringen av intervjudeltagare. De fick själva välja tidpunkt och plats för intervjuerna i 

den mån det var möjligt. Intervjuerna genomfördes vid i förväg överenskommen tidpunkt, och 

avbrott förekom endast vid ett tillfälle. Båda författarna deltog vid alla intervjuer. 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är bland annat att beskriva variationer (Lundman & 

Graneheim, 2012). En svaghet i studien kan vara att de omorganisationer och den stora 

tidsbrist som rådde i verksamheterna möjligen begränsade urvalet. Det var svårt att få kontakt 

med verksamhetsansvariga och de hade i sin tur svårt att informera sina medarbetare. I studien 

inkluderas dock både män och kvinnor med varierande arbetslivserfarenhet vilket kan anses 

ha betydelse för giltigheten.  

I syfte att öka studiens tillförlitlighet har författarna genomfört hela analysen tillsammans och 

således också läst samtliga intervjuer vid flera tillfällen. Abstraktionsnivåer och 

tolkningsmöjligheter har diskuterats under alla delar av analysen. Delaktighet har eftersträvats 

genom samspel och medskapande av text under alla intervjuer. Författarna har valt att 

analysera resultatets manifesta innehåll utan tolkning (Lundman & Graneheim, 2012). Ny 

förståelse och ett nytt sätt att se på världen kan genereras genom tillåtelse av mänskliga 

erfarenheter och insikter. Att den kvalitativa forskningen är beroende av forskarens 
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utbildning, intellekt, färdigheter, självdisciplin och kreativitet kan utgöra en svaghet (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vid studier kan också förförståelse hos forskaren ha en prägel på analysen. 

Den bild som forskaren har av det studerade området kan bland annat påverkas av förutfattade 

meningar, teoretisk kunskap och tidigare erfarenheter (Lundman & Graneheim, 2012). 

Författarna till denna studie kan anses ha en viss förförståelse till följd av arbetslivserfarenhet 

inom psykiatrin samt tidigare erhållen kunskap. Trots detta upplever författarna att de undvek 

egna åsikter och behöll en objektiv hållning under intervjuerna. De fokuserade på 

intervjudeltagarnas upplevelser genom att lyssna och söka förståelse. Enligt Lundman & 

Graneheim (2012) kan det vara svårt att sätta omedveten förförståelse inom parentes. Risken 

med att göra det blir också att möjligheten för djupare förståelse och upptäckten av ny 

kunskap minskar. Att sätta förförståelsen inom parentes kan leda till förlust av budskap som 

byggs på igenkännande.  

Vidare påtalas att resultatet blir mer adekvat och sammanhängande med bra datamaterial och 

stor erfarenhet hos forskaren (Lundman & Graneheim, 2012). Här kan diskuteras huruvida 

författarnas erfarenhet har påverkat resultatet. Då detta var författarnas första intervjustudie 

kan det tänkas att resultatet hade blivit bättre med ytterligare erfarenhet.  

Å andra sidan skriver Lundman och Graneheim (2012) att kvalitativ innehållsanalys kan 

anpassas till forskarens kunskap och erfarenhet. Metoden kan också anpassas till olika syften 

och data av skiftande kvalitet. 

Under de allra första intervjuerna kunde det ibland bli en viss distans mellan samtalets 

innehåll och studiens syfte då sidospår eller icke relevanta ämnen diskuterades. Denna distans 

kan ses som en svaghet i studien. Intervjuerna förbättrades dock utifrån erfarenhet och lärdom 

så att det som var av vikt för att nå syftet fick betydligt större fokus. För att öka studiens värde 

har etiska reflektioner gjorts kontinuerligt under studiens genomförande (Kjellström, 2012). 

Forskningsetiska överväganden har gjorts utifrån välvilja, rättvisa och respekt för den 

mänskliga värdigheten (Polit & Beck, 2016). För att skydda deltagarnas integritet och för att 

hantera materialet konfidentiellt har deltagarnas namn ersatts med nummer (Kjellström, 2012; 

SSN, 2003).  

Studien uppfyller det etiska informationskravet då deltagarna fick både muntlig och skriftlig 

information innan intervjuerna genomfördes. Deltagarna påmindes om frivillighet och rätten 

att avbryta utan att ange skäl när som helst under studiens gång. Krav att ansvara kring 

deltagarnas säkerhet uppfylldes av författarna genom att de vid behov skulle avbryta eller 
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skjuta upp intervjun om deltagaren upplevde obehag eller oförutsedda biverkningar (SSN, 

2003). Författarna har också genomfört och presenterat en etisk egengranskning. 

 

Studiens kliniska betydelse och samhällsaspekt 

Depression är en vanligt förekommande diagnos inom primärvården (Haddad et al., 2005) och 

deprimerade patienter ser primärvården som en mycket viktig del i deras vård (Lester et al., 

2005). Dock är det endast en liten del av dessa patienter som identifieras (Montesó-Curto et 

al., 2014; Pfaff & Almeida, 2005). Förhoppningen är att studiens resultat ska öka förståelsen 

för hur distriktssköterskor upplever identifiering av depression hos vuxna och äldre. Detta kan 

i sin tur ge en fingervisning om vilka kunskaper distriktssköterskor behöver för att kvalitén 

och säkerheten kring vård av patienter med depression ska öka. Förhoppningen är också att 

resultatet kan bidra till ett förbättrat identifieringsarbete. Författarna anser att studien och 

arbetet med identifiering av depression kan ha betydelse på flera nivåer i samhället. 

De sociologiska begreppen makro-, meso- och mikroperspektiv används för att behandla 

skilda fenomen på olika samhällsnivåer. Makronivån är jämförbar med en nationell nivå, 

medan mesonivån berör organisationer eller relationer mellan dem. Individspecifika 

omständigheter eller relationer mellan individer behandlas på den lägsta nivån - mikronivån 

(Socialstyrelsen, 2005b).  

En individs utveckling påverkas av samspelet med den omgivande miljön (Havnesköld & 

Risholm-Mothander, 2009). Hos en nedstämd patient som inte orkar arbeta eller ta sig an 

saker i vardagen kan risken kanske vara att individens utveckling påverkas till följd av ett 

försämrat samspel. Mikromiljöer som familj, vänskapskrets och arbetslag kan också tänkas bli 

påverkade om patientens depression inte identifieras och behandlas. Även ur 

samhällsekonomisk synpunkt är det av vikt att patienter med depression identifieras och 

behandlas, så att de sedan kan tillfriskna och återgå till sitt arbete. 

Vidare kan studiens resultat ha betydelse på individnivå för vuxna och äldre med depression 

samt primärvårdens distriktssköterskor. Främst om de förbättringsåtgärder som föreslås i 

resultatet kan underlätta distriktssköterskornas arbete. Föreslagna förbättringsåtgärder kan 

också ha betydelse för de organisationer som tillsammans vårdar aktuell patientgrupp 

(mesonivå). Ur ett hälsoekonomiskt makroperspektiv skulle studien kunna ha betydelse om 

föreslagna förbättringsåtgärder är kostnadseffektiva. Distriktssköterskorna föreslog bland 
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annat att varje vårdcentral för kostnadseffektivitet bör ha en psykiatriutbildad 

distriktssköterska. Det är kostnadseffektivt att förstärka primärvårdsorganisationen med en 

specialistutbildad yrkesperson, som kan ta ansvar för stöd och kontinuerlig kontakt med 

aktuell patientgrupp (SBU, 2012b).  

Ur ett etiskt perspektiv kan studien vara av betydelse i sjuksköterskans arbete med att hjälpa 

patienterna. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

För att primärvårdens distriktssköterskor ska ha möjlighet att göra detta behövs kunskap och 

verktyg. Resultatet i denna studie skulle kunna bidra med nödvändig kunskap för utveckling 

på såväl makro-, meso- som mikronivå. 

 

Slutsats 

Distriktssköterskorna upplevde arbetet med depression som både intressant och utmanande. 

Identifieringen skedde till stor del vid telefonrådgivning eller när patienterna kom till 

vårdcentralen/hälsocentralen av andra anledningar. Det kunde även ske vid utredning av 

somatiska symtom. Suicidriskeliminering upplevdes som en av de större delarna i arbetet. 

Distriktssköterskorna efterfrågade ytterligare kunskap, mer tid och bättre resurser som kunde 

underlätta. Det fanns också en önskan om ytterligare kompetens i form av en 

psykiatrisjuksköterska på varje vårdcentral. Författarna anser att ytterligare forskning kan vara 

av vikt för framtida förbättringsåtgärder. 

 

Förslag till vidare forskning 

Identifieringen av depression är bristfällig och ytterligare forskning behövs för att möjliggöra 

en framtida förbättring. Resultatet visade att patienternas kontaktorsaker och sökvägar 

varierade. Därav skulle det vara intressant att göra ytterligare studier kring patienternas 

upplevelser av identifieringen. Vad kan enligt dem vara adekvata åtgärder för att förbättra 

arbetet? Patienternas åsikter är också av betydelse då en förbättring av arbetet gynnar dem. De 

som deltog i studien upplevde att identifieringen till största del gjordes i telefon. De upplevde 

dock att identifiering i telefon också var ett av de svåraste arbetssätten. Därför skulle det vara 

bra att studera hur identifieringen i telefon kan underlättas. Vidare visade resultatet att en 

psykiatriutbildad distriktssköterska efterfrågades till varje vårdcentral. Att studera vad 
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effekten skulle bli om detta infördes känns därför relevant. Effekten av KBT-utbildning och 

tydligare riktlinjer skulle också vara intressant, då införandet av detta var något som 

deltagarna föreslog. Slutligen skulle det också vara av värde att undersöka huruvida åtgärder 

på nationell nivå kan förbättra arbetet. Framförallt när det gäller ekonomiska åtgärder för att 

ge distriktssköterskorna mer tid och personalresurser. Deltagarna i denna studie påtalade att 

tidsbrist och brist på personal försvårade arbetet.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska inom primärvården? 

Har din verksamhet något aktuellt och etablerat instrument som används för identifiering av 

depression? 

 

Huvudfrågor 

1. Hur upplever du arbetet med identifiering av depression hos vuxna och äldre? 

2. Berätta om någon situation där identifieringen av depression har varit lätt och problemfri? 

3. Berätta om någon situation där identifieringen av depression har varit svår och 

problemfylld? 

4. Berätta om hur du tänker kring eventuella skillnader i arbetet med identifiering av 

depression vid olika typer av depression? 

5. Vilka förbättringsåtgärder upplever du som nödvändiga för distriktssköterskans arbete med 

identifiering av depression? 

 

Slutfråga 

Finns det något ytterligare du vill tillföra? 

 

Uppföljningsfrågor 

Vilken betydelse har… 

Förklara hur du tänker? 

Utveckla ditt svar… 

Ge ett exempel på en sådan situation? 

Vad tror du att det beror på? 

 

 

Frågorna i denna intervjuguide har utformats fritt av författarna. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till verksamhetsansvarig 

 

 

 

Härmed ansöks om skriftligt godkännande från verksamhetsansvarig 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vidareutbildningen till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. Under 

utbildningen kommer vi att skriva ett examensarbete på avancerad nivå som berör identifiering av patienter med 

depression i primärvården. Bristande identifiering av denna patientgrupp beskrivs i såväl vetenskapliga artiklar 

som litteratur. Syftet med vår studie är att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med identifiering av 

depression hos vuxna och äldre inom primärvården. Detta görs i en kvalitativ studie med individuella intervjuer. 

Vi vill inrikta oss på att intervjua distriktssköterskor inom primärvården. Distriktssköterskorna ska ha arbetat i 

verksamheten i minst ett år när intervjun genomförs. 

De enskilda intervjuerna kommer att genomföras under hösten 2016 och beräknas ta cirka 30-45 minuter. 

Intervjuerna bygger på öppna frågor där deltagarna ges möjlighet att tala fritt kring sina upplevelser. Det 

inspelade materialet kommer sedan att avidentifieras och skrivas ut i text. Författarna kommer att behandla 

studien med god forskningsetik där alla deltagare är anonyma i studiens slutgiltiga resultat. Deltagandet i studien 

är frivilligt och distriktssköterskorna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Vår förhoppning är att studiens resultat ska ge ökad förståelse och kunskap om distriktssköterskors upplevelser 

kring identifiering av depression hos vuxna och äldre. 

Vår önskan är att få intervjua deltagarna under arbetstid om inga andra möjligheter ges.  

 

Härmed godkänner jag att intervjuer till studien genomförs med distriktssköterskor på den 

vårdcentral/hälsocentral där jag ansvarar för verksamheten. 

 

Ort:                                                 Datum:  Vårdcentral/hälsocentral: 

 

Underskrift:                                                   Namnförtydligande: 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Ort:    Ort:  

Datum:    Datum: 

Underskrift:    Underskrift: 

Linnéa Hansson, leg. sjuksköterska och student   Ida Sjöblom, leg. sjuksköterska och student 

Tel: 070-6775028                                   Tel: 070-5919483 

E-post: h15lihan@du.se                            E-post: h15idsjo@du.se 

 

Handledare: Marika Marusarz 

Tel: 023-778485 

E-post: mmr@du.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h15lihan@du.se
mailto:h15idsjo@du.se
mailto:mmr@du.se
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Bilaga 3 – Informationsbrev till deltagare 

 
 

Information om studie kring distriktssköterskors upplevelser av arbetet med identifiering av depression 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med denna studie är att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med identifiering av depression 

hos vuxna och äldre inom primärvården. 

Bristande identifiering av denna patientgrupp beskrivs i såväl vetenskapliga artiklar som litteratur. Vi ämnar 

därför belysa distriktssköterskors upplevelser av ovanstående område i en kvalitativ studie med individuella 

intervjuer. Förhoppningen är att vi ska kunna intervjua sammanlagt cirka 10-15 deltagare från tillfrågade 

vårdcentraler/hälsocentraler. Vi vill inrikta oss på att intervjua distriktssköterskor inom primärvården. 

Distriktssköterskorna ska ha arbetat i verksamheten i minst ett år när intervjuerna genomförs. 

Vår önskan är att få intervjua Dig under arbetstid om inga andra möjligheter ges. Den enskilda intervjun kommer 

att genomföras under hösten 2016 och beräknas ta cirka 30-45 minuter. Intervjun bygger på öppna frågor där Du 

som deltagare ges möjlighet att tala fritt kring dina upplevelser om arbetet med identifiering av depression. Alla 

deltagare kommer erbjudas möjlighet att ta del av studiens slutgiltiga resultat. Det inspelade materialet kommer 

att avidentifieras och skrivas ut i text. Vi kommer att behandla studien med god forskningsetik där alla deltagare 

är anonyma i studiens resultat. Endast vi samt vår handledare kommer att kunna ta del av intervjumaterialet och 

det förvaras oåtkomligt för andra. Materialet från intervjuerna kommer att raderas fullständigt när studien är 

publicerad. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan 

närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ort:    Ort:  

Datum:    Datum: 

Underskrift:    Underskrift: 

Linnéa Hansson, leg. sjuksköterska och student   Ida Sjöblom, leg. sjuksköterska och student 

Tel: 070-6775028                                   Tel: 070-5919483 

E-post: h15lihan@du.se                            E-post: h15idsjo@du.se 

Handledare: Marika Marusarz 

Tel: 023-778485 

E-post: mmr@du.se 

mailto:h15lihan@du.se
mailto:h15idsjo@du.se
mailto:mmr@du.se
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Bilaga 4 – Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
Projekttitel: Identifiering av depression hos vuxna och äldre i primärvården – 
distriktssköterskors upplevelser 
Student/studenter: Linnéa Hansson och Ida Sjöblom 

Handledare: Marika Marusarz     
                                              

 Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 

studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 

med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

  X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?  

  X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

  X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  X 

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 

uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

  X 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som 

innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  X 

                                 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 5. – Författardeklaration 

 


